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Measúnú Comhshaoil   

Folaíonn na suirbhéanna comhshaoil bonnlíne a rinneadh go dtí seo éanlaith a gheimhríonn anseo, suirbhéanna 
gnáthóg, suirbhéanna iascaigh, spéicis faoi chosaint chomh maith le suirbhéanna deascbhunaithe le srianta a 
shainaithint. Rachaidh an t-eolas seo i bhfeidhm ar scagadh an rogha is fearr atá ag teacht chun tosaigh don 
Mheasúnú Tionchair ar Chomhshaol (EIA) de réir Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 (mar a leasaíodh) agus 
de réir Acht 2001 Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (mar a leasaíodh) agus Measúnú Oiriúnach (AA) le 
Ráiteas Tionchair Natura de réir Rialachán na bPobal Eorpacha (Gnáthóga Dúlra) (S.I. Uimh. 94 de 1997) faoi 
Rialachán 31 (Aguisín 1.2). Féadann sainsuirbhéanna breise a bheith de dhíth leis an rogha is fearr atá ag teacht 
chun tosaigh a mheas agus le seasmhacht leithead na measúnaithe ar chomhshaol a chinntiú nuair a bheidh sin 
cinnte. 

CÉN CHÉIM AG A BHFUIL AN TIONSCADAL?
Chnuasaigh an fhoireann tionscadail gach eolas a bhí ar fáil ar thuilte san am a chuaigh thart, ar an chomhshaol 
áitiúil, ar abhainncheantair, ar thopagrafaíocht, ar thóchair, ar bháisteach agus ar shruth aibhneacha. Tá anailís 
dhian déanta ar an eolas agus úsáideadh é le samhail ar ríomhaire a dhéanamh a léiríonn Sruthán Ros Goill agus 
oibríochtaí cósta Chuan na gCaorach. Rinneadh calabrú ar an samhail de réir leithéidí na dtuilte a bhí ann roimhe 
lena chinntiú go léirítear go cruinn léarscáil de bhaol tuilte sa cheantar. Rinneadh tastáil ar an samhail a fholaíonn 
réimse leathan imeachtaí tuilte ar a n-áirítear tuilte troma de dheasca athrú aeráide.    

Ar shainmhíniú a thabhairt ar bhaol tuilte, rinneadh tastáil ar éifeacht na roghanna éagsúla de na faoisimh thuilte. De 
thairbhe na hoibre seo, laghdaigh an fhoireann an liosta de na roghanna féideartha sa Scéim agus mheas siad na 
féidearthachtaí indeánta taobh le hábhair eile - costais, tairbhe, tionchar ar chomhshaol agus tionchar sóisialta.  

Tá scagadh ar an rogha is fearr thíos. 

An Rogha is Fearr a Fhorbairt 

Pléadh roghanna éagsúla le tuilte a bhainistiú a mheas agus rinneadh ar shamhail iad leis an scéim is éifeachtaí a 
luacháil do Na Dúnaibh. Rinneadh dianstaidéar ar na beartais fhéideartha uilig agus cuireadh san áireamh na beartais 
sin agus eile atá i bPlean Bainistiú Riosca Tuilte an Iarthuaiscirt (www.floodinfo.ie). Baineann a thábhacht sin le bheith 
cinnte go meastar agus go mbunaítear na féidearthachtaí ar fad taobh leis an eolas is fearr atá ann sa dóigh go 
n-aimsítear an beartas roghnaithe is fiúntaí.

D’aimsigh RPS meascáin de bheartais le réimse roghanna indéanta a mhúnlú don FRS. Áirítear ar na beartais 
ghearrliostálaithe cosaintí crua, iompar uisce méadaithe do chainéil/thóchair agus stóráil do thuilte.   

Tá múnlú costas ar na roghanna uilig á meas taobh le costas feadh saoil an deartha. Tá RPS ag obair faoi láthair leis 
na costais a bheachtú bunaithe ar an eolas margaidh reatha is fearr.  

Tá measúnú ar dhochar eacnamaíoch ar réadamhaoin de chomhair a bheith réidh do FRS sna Dúnaibh. Léiríonn sé 
seo an dochar measta / an t-airgead a chaillfear de dheasca tuilte chomh maith leis an sochar féideartha a bhainfeadh 
leis an scéim a fhad is a mhairfidh sí. Beidh an fiúntas agus an scór eacnamaíoch (Cóimheas Costais is Tairbhe) 
ag brath ar chóimheas an chostais ar fad a fhad is a mhaireann an scéim agus beidh tionchar aige sin ar roghnú an 
bheartais. 

Tá Anailís Il-chritéir ar siúl faoi láithair le fiúntas gach rogha a mheas taobh le cuinsí teicniúla, timpeallachta, sóisialta 
agus eacnamaíoch. Rachaidh an anailís seo i bhfeidhm fosta ar an rogha is fearr a ghlacadh agus cinnteofar go 
measfar tairbhe eile seachas tairbhe eacnamaíoch amháin.  

Tá scagadh ar siúl faoi láthair ag RPS ar an rogha is fearr atá ag teacht chun tosaigh bunaithe ar intógthacht, oibriú 
agus cothabháil, agus oiriúnú d’athrú aeráide agus d’athraithe eile.    

Lena chois sin, tá RPS ag meas scéime ar bunaíodh a dhearadh ar Chaighdeán Cosanta ardaithe do FRS na 
nDúnaibh i.e. cosaint ó thús ar imeachtaí athraithe aeráide san am atá romhainn agus leibhéal farraige ardaithe go 
háirithe. 

NA CHÉAD CHÉIMEANNA EILE 
Suirbhéanna: Tá na suirbhéanna sonraithe déanta agus tugadh an t-eolas deiridh don Fhoireann Tionscadail. Tá 
RPS ag plé le suirbhéanna breise le bundearadh scéime a mhúnlú, iniúchadh ar thalamh agus sheirbhísí san áireamh.

Anailís Hidreolaíoch agus Hiodrálach: Tá an anailís hidreolaíoch déanta agus tá RPS ag críochnú anailís 
hiodrálach.   

Anailís agus Forbairt Scéime: Tá RPS ag obair i gcomhar leis an Ghrúpa Stiúrtha leis an rogha is fearr a 
shainaithint. Tá RPS ag forbairt tuairiscithe ar Anailís agus Forbairt Scéime ar a n-áirítear tuairisciú breise ar chur i 
ngníomh beartas dobharcheantair dhúlra-bhunaithe, intógthacht, oibriú agus cothabháil, agus oiriúnú d’athrú aeráide. 

Measúnú ar Chomhshaol: Nuair a fhuasclófar an rogha is fearr agus Caighdeán Cosanta, déanfar Scagadh don 
Mheasúnú Oiriúnach, Scagadh EIA agus forbrófar Ráiteas Tionchair Natura.  

Lá Eolais don Phobal: Beidh Lá Eolais don Phobal ann i Mí na Nollag 2022 leis an Rogha Scéime is fearr a chur i 
láthair an phobail.   

Iarratas Pleanála: Go luath ar an bhliain seo chugainn beidh comhairliúchán poiblí reachtúil eile ann mar chuid den 
phróiseas pleanála. Ina dhiaidh sin, ullmhófar doiciméid don scéim le cur isteach sa chóras pleanála níos faide anonn 
in 2023. 

BREAC-CHUNTAS AR CHLÁR SCÉIME NA 
DÚNAIBH

Tugtar na hamlínte measta is fearr don am i láthair ach féadtar iad a leasú. Cuireadh dhá mhí go garbh le Céim 1 mar gheall ar chastachtaí 
teicniúla agus scóip mhéadaithe san anailís. Tá an fhoireann tionscadail ag obair go dícheallach leis an mhoill ar an chlár oibre a mhaolú trí 
bheith ag díriú ar na féidearthachtaí atá ann le luas tascanna a ghéarú. 


